
 

Algemene voorwaarden Praktijk JoCa 

Praktijk JoCa is verplicht zich te houden aan de wettelijke regelgeving, voor complementaire zorg 

Wetgeving  

Praktijk Joca is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten (NVST) 

Door het lidmaatschap van het RBCZ val ik onder het tuchtrecht van: Stichting Tuchtrecht Beroepen 
Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Klachten behartiging geschied door het NVST in samenwerking 
met Quasir en Stichting Zorggeschil.  Een klacht dient u te melden bij Praktijk JoCa zodat we samen 
een oplossing kunnen zoeken.  

Praktijk JoCa is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving De rechten en plichten van 
zowel client al hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de wet: Geneeskundige Behandel 
overeenkomst, (WGBO), en de wet (WKKGZ) , Wet kwaliteit, klachten en geschillen.  

Praktijk JoCa is verplicht te werken volgens meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De praktijk houd een handmatig dossier of cliënten kaart bij waarin: Persoonlijke gegevens, 
anamnese en behandelrapportage  vermeld staat. Je hebt recht op inzage in je dossier, dit wordt 
bewaard tot 15 jaar na de laatste behandeling conform de wet. 

De door jou versterkte gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld, conform de wet op AVG. 

Je kunt dit nalezen in het privacy beleid op deze website. Als je naar mijn praktijk komt ben je het 
eens met deze gegevens. Daarvoor onderteken je het intakeformulier.  

Voor de behandeling van een minderjarig kind is de handtekening van ouder/verzorger nodig. 

Voorafgaand aan de eerste behandeling ben ik verplicht te vragen om je te identificeren. 

Medisch 

Eventueel medicijn gebruik of behandeling van een arts, specialist of andere therapeut en 
behandelaar, dien je voor aanvraag van de massage aan de massagetherapeut mee te delen. Soms is 
het noodzakelijk daardoor de behandeling aan te passen. Indien nodig kan ik je vragen om met 
hem/haar te overleggen of massage behandeling verstandig is in deze periode 

Bij twijfel over een bestaande of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kun je 
doorverwezen worden naar de arts  

De eigenaar van Praktijk JoCa is gediplomeerd en geaccrediteerd Shiatsu Practioner en Manueel 
Praktizijn. De door mij gegeven behandelingen hebben niet als doel een diagnose  te stellen omtrent 
ziekte of pathologische condities, en is niet bedoeld als vervanging van medisch advies, maar kan ter 
aanvulling worden ingezet. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die ja aan mij verstrekt, zowel 
mondeling als het intakeformulier, zodat ik de behandeling verantwoordelijk en zo veilig mogelijk kan 
uitvoeren. Verandering in medicijn gebruik of andere medische gegevens ben jezelf 
verantwoordelijk. 

Om de kwaliteit en professionaliteit te waarborgen, zal ik mij jaarlijks na-en bijscholen. Diploma,s en 
certificaten zijn in de praktijk ter inzage.  

Aldus opgesteld, op 20 03 2019 door Johanna van der Veen, eigenaar Praktijk Joca 


